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W dniach 25 – 26 lipca 2009 r. odbyły się po raz kolejny „Dni Cieszanowa”. Jak co 

roku obfitowały w wiele atrakcji. W sobotę 25 lipca na terenie kąpieliska „Wędrowiec” w 

Cieszanowie miały miejsce koncerty zespołów: Niagara (Cieszanów), Pizza Łomot 

(Zamość), Jacknife (Stalowa Wola), The Chilloud (Maków Podhalański). O godzinie 20:30 

wystąpiła gwiazda wieczoru – zespół Kult. Mimo kiepskiej pogody fani grupy Kazika Sta-

szewskiego nie zawiedli, przyjeżdżając licznie na koncert Kultu do Cieszanowa. Zespół 

zagrał niemal bez przerwy prawie dwie i pół godziny, wykonując wiele przebojów takich 

jak: „Baranek”, „Wódka”, „Dolina”, „Polska”, „Do Ani”, „Gdy nie ma dzieci w domu”, 

„Notoryczna narzeczona”, „Hej czy nie wiecie”, „Lewe lewe loff”, „Kaseta”, „Ręce do 

góry”. Po koncercie Kultu był pokaz sztucznych ogni, a później zabawa taneczna. 

W dniu następnym, tj. w niedzielę 26 lipca w amfiteatrze Przygranicznego Centrum 

Kultury i Sportu „Wędrowiec” „Dni Cieszanowa” rozpoczęły się od przedstawienia teatral-

nego pt. „Kowal, pieniądze, gwiazdy” w wykonaniu grupy teatralnej Tarnogrodzkiego 

Ośrodka Kultury. Kolejnym punktem programu był występ kabaretu „O…Włos” z Oraja. 

Następnie odbył się niezwykle widowiskowy pokaz akrobacji rowerowych w wykonaniu Krystiana Herby z Rzeszowa, a po nim 

pokaz grupy Tancerze Ognia „Kamikaze” ze Stalowej Woli. Tegoroczne „Dni Cieszanowa” zakończyła dyskoteka. 
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Inwestycje w gminie Cieszanów 

Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Cieszanów 

Od początku 2009 r. do chwili obecnej Gmina Cieszanów 

zrealizowała przedsięwzięcia polepszające jakość dróg gmin-

nych: 

- wyremontowano drogę gminną w Chotylubiu „Za Niwa” 

o długości 300 m, której nawierzchnia mineralno – bitumiczna 

o wartości 115 788,94 zł. wykonana została w  terminie do 

końca czerwca 2009 r. przy dofinansowaniu 80 % z budżetu 

państwa,  

- wykonano nową nawierzchnię mineralno – bitumiczną 

drogi gminnej w miejscowości Nowe Sioło „Na starym Osie-

dlu” o długości 260 m  i wartości 145214,49 zł. w terminie do 

końca lipca 2009r. przy dofinansowaniu 80 % z budżetu pań-

stwa,  

 

W sierpniu b.r. nastąpi odbiór końcowy robót związanych 

z  wykonanie prac  remontowych przy kaplicy grobowej 

(Leontyny Brunickiej i Eugenii Dworak) na cmentarzu grecko 

– katolickim w Gorajcu. Wartość zadania 13 976 zł. przy dofi-

nansowaniu 7000 zł, przez Wojewódzkiego Konserwatora Za-

bytków.  

Zakończono prace przy oświetleniu boisk (kortów i boiska 

do koszykówki) na terenie Przygranicznego Centrum Kultury i 

Sportu „Wędrowiec” w Cieszanowie.  Wartość zadania ok. 

50 000 zł. 

 

Obecnie trwają prace przy budowie kompleksu boisk spor-

towych „Moje boisko – Orlik 2012” w Dachnowie, których 

zakończenie planowane jest do końca września b.r. Wartość 

zadania 1066 tyś zł. przy dofinansowaniu 648 tyś. zł. 

Na cmentarzu w Gorajcu do końca września b.r. wykonane 

zostaną prace restauracyjno – konserwatorskie przy nagrobkach 

rodzin Brunickich i Dworzaków – byłych właścicieli ziemskich 

– o wartości 47 000 zł., przy dofinansowaniu 20 000 zł.  przez 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 

Do końca b.r. planowane jest wykonanie modernizacji 

dróg gminnych: 

- przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na 

terenie Gminy Cieszanów o długości 470 m 

o wartości 55 900 zł. przy dofinansowaniu 28 400 zł. 

- remont drogi wewnętrznej do byłego SKR-u w Nowym 

Lublińcu o dł. 230 m na wartość 105252 zł. przy dofinansowa-

niu 80 % z budżetu państwa,  

- remont drogi do przysiółka Niedbalica w miejscowości 

Folwarki o dł. 345 m na wartość 103 663 zł. przy dofinansowa-

niu 80 % z budżetu państwa,  

- remont drogi ul. Nowej i ul. Obrońców Westerplatte o 

łącznej dł. 420 m na wartość 500 tyś. zł. przy dofinansowaniu 

80 % z budżetu państwa,  

 

W sierpniu 2009 r. Gmina Cieszanów zakwalifikowana 

została do współfinansowania zadań inwestycyjnych: 

1) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Podkarpackiego projekty: a)”Rozwój infrastruktury 

sportowo – rekreacyjnej w Gminie Cieszanów” , którego koszt 

całkowity wynosi  1 164 990,64 zł. realizowany będzie w la-

tach 2009-2010 przy dofinansowaniu 815 493,43 zł., projekt 

obejmuje wykonanie skateparku, placu zabaw w Cieszanowie 

przy ul. Sobieskiego 1, a także zegarów boiskowych i trybun na 

stadionach w Cieszanowie i Dachnowie wraz z zakupem sprzę-

tu do konserwacji murawy,  

b) „Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciesza-

nowie”, którego koszt całkowity  399 980 zł., przy dofinanso-

waniu  339 983 zł., projekt obejmuje remont budynku po by-

łym kinie w Cieszanowie wraz z zakupem wyposażenia i utwo-

rzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej, 

2) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007-2013 w Województwie Podkarpackim projekty: 

a) „Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Dachnowie”, 

koszt całkowity 607 071,19 zł., w tym dofinansowanie 300 000 

zł., realizacja zadania w latach 2009 – 2010, 

b) „Przystosowanie Wiejskiego Domu Kultury w Starym 

Lublińcu do pełnienia współczesnych funkcji – I etap”,  koszt 

całkowity 816 604,76 zł., w tym dofinansowanie 500 000 zł., 

realizacja zadania w latach 2009 – 2010, 

3) w ramach Rządowego Programu „Monitoring wizyjny 

w szkołach i placówkach”  w latach 2007-2009 projekt pn. 

„Monitoring wizyjny w Zespole Szkół Publicznych w Dachno-

wie” o wartości 15 tyś. zł. przy dofinansowaniu 12 tyś. zł. 

4) ze środków Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa 

Narodowego projekt pn. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby 

biblioteczne i zakup wyposażenia” o wartości 80 tyś. zł. przy 

dofinansowaniu 60 tyś. zł. 

5) ze środków Ministra Sportu i Turystyki projekt pn. 

„Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej w Dachnowie” w 

kwocie ok. 2400 tyś. zł. przy dofinansowaniu 1200 tyś. zł. 

 

Przy współudziale Gminy Cieszanów w roku 2009 realizo-

wane będą zadania remontowe polegające na nałożeniu no-

wych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na odcin-

kach: 

- droga Kowalówka - Gorajca na długości 1400 m o war-

tość zadania 468,3 tyś zł. przy dofinansowaniu Gminy Ciesza-

nów 84,2 tyś. zł.) 

- droga Moszczanica – Niemstów – Cieszanów na długości 

8707 m (ul. Skorupki do granicy gminy za Niemstowem) o 

wartości 2291,5 tyś zł. przy dofinansowaniu Gminy Cieszanów 

459,5 tyś. zł. 

 

Gmina Cieszanów współfinansuje w b.r. w 50 % przebudo-

wę chodników w ciągu dróg wojewódzkich w Cieszanowie (ul. 

Kościuszki i ul. Skorupki) o łącznej wartości 160 tyś. zł. 

 

W dniu 2009-04-15 Wojewoda Podkarpacki poinformował 

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów o możliwości przekaza-

nia Gminie Cieszanów dotacji w kwocie 1 182 500 zł. na zre-

alizowania do końca b.r. zadania pn. Przebudowa ciągu dróg 

Cieszanów – Nowe Sioło – Załuże – I etap droga nr 1656 R. 

Koszty do poniesienia 2 365 000 zł, w tym dotacja Powiatu 

Lubaczowskiego 500 000 zł, dotacja Wojewody Podkarpackie-

go 1 182 500 zł. 

Andrzej Szymanowski 



 

 - 3 - 

Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Cieszanów 

Cieszanowskie Ośrodki Przedszkolne 

Chcąc odpowiednio przygotować dzieci i dać im w miarę 

równy start w życie szkolne, w trzech wioskach naszej gminy 

(w Kowalówce, Nowym Siole, Niemstowie) zostały utworzone 

Ośrodki przedszkolne. Należy nadmienić, że wcześniej w tych 

sołectwach dzieci w wieku 3-5 lat nie były objęte żadną formą 

wychowania przedszkolnego. W tych wsiach wykorzystane zo-

stały warunki lokalowe, pozwalające na zapewnienie Ośrodkom 

standardów organizacyjnych. W szkołach filialnych wykorzy-

stane zostały wolne pomieszczenia (klasopracownie), ponadto 

zakupione zostały nowe mebelki, wykładziny, firanki, karnisze 

oraz zabawki dla dzieci, by uatrakcyjnić im pobyt w przedszko-

lu. Warto zaznaczyć, że oferta przedszkolna jest bezpłatną for-

mą zajęć dla wszystkich dzieci, których rodzice wykazują zain-

teresowanie proponowaną im ofertą wychowania przedszkolne-

go. W chwili obecnej do Ośrodka Przedszkolnego w Kowalów-

ce uczęszcza 15 dzieci ze wsi: Kowalówka, Doliny, Gorajec, 

Dąbrówka i Żuków. Do Ośrodka Przedszkolnego w Niemstowie 

uczęszcza  17 dzieci ze wsi: Niemstów i Niemstów Osiedle. 

Natomiast do Ośrodka Przedszkolnego w Nowym Siole uczęsz-

cza 13 dzieci ze wsi: Nowe Sioło i Nowe Sioło Osiedle. W ca-

łym projekcie bierze udział  40 dzieci. Do pracy w Ośrodkach 

Przedszkolnych zatrudniono trzy nauczycielki, które prowa-

dzą zajęcia z dziećmi codziennie po trzy godziny, czyli 15 

godzin tygodniowo. Nawiązana została współpraca z Funda-

cją Komeńskiego, która udostępniła „Program pracy z dzieć-

mi w alternatywnych formach edukacji przedszkolnej", pro-

gram jest zgodny z podstawą programową wychowania przed-

szkolnego. Nauczyciele  działalność dydaktyczno-

wychowawczą planują w oparciu o program Fundacji, który 

wyzwala wszystkie rodzaje aktywności u dziecka w wieku 

przedszkolnym. Dodatkowym wsparciem dla nauczycieli są w 

każdym miesiącu konsultacje specjalistów: psychologa i logo-

pedy. Specjaliści na miarę swoich możliwości pomagają na-

uczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

wspierają w rozwoju dzieci przedszkolne oraz udzielają kon-

sultacji rodzicom. O tym jak funkcjonuje dany Ośrodek, w 

głównej mierze decyduje nauczyciel, który na co dzień spoty-

ka się z dziećmi i dba o to, by czuły się w przedszkolu dobrze, 

wynosząc jak najwięcej wiadomości i umiejętności, dzięki 

temu, że pojawiła się dla nich  taka możliwość i szansa jaką 

jest Ośrodek przedszkolny w małej wiosce w gminie Ciesza-

nów.   

Marzena Wilusz 

ISO w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów 
Rosnące oczekiwania i potrzeby miesz-

kańców względem organów administra-

cji publicznej powodują, iż urząd ciągle 

ewoluuje nie tylko w stronę kompetent-

nej i terminowej obsługi klientów, ale 

jednocześnie musi być przyjazny i przej-

rzysty. 

Kolejnym krokiem wychodzącym na 

przeciw tym potrzebom, po uzyskaniu przez nasz urząd Certy-

fikatu „Przejrzysta Polska” jest wdrożenie systemu zarządza-

nia jakością ISO. 

W dniu 9 czerwca 2009 r. Gmina Cieszanów jako jedna z 

12 samorządów w województwie podkarpackim po rekrutacji 

przystąpiła do uczestnictwa w projekcie pt. „Dobre rządzenie 

w sektorze publicznym – wdrażanie zarządzania jakością i 

badanie satysfakcji z usług w gminach” realizowanym przez 

Centrum Promocji Biznesu w Rzeszowie w ramach Europej-

skiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapi-

tał Ludzki. 

Centrum Promocji Biznesu w Rzeszowie jako beneficjent 

środków Unii Europejskiej w tym projekcie zapewnił 10-ciu 

pracownikom tutejszego urzędu szkolenie z zakresu wymagań 

norm zarządzania jakością ISO oraz przygotowania zasobów 

potrzebnych do wdrożenia i utrzymania systemu, które odbyło 

się w czerwcu. Ponadto w ramach podpisanej umowy zakres 

wsparcia obejmuje doradztwo w zakresie opisu procesów i 

opracowania procedur w naszej jednostce. Przeprowadzony 

zostanie także audit wewnętrzny celem weryfikacji efektywno-

ści wdrożonego systemu a po jego pozytywnym zakończeniu 

urząd zostanie rekomendowany do auditu certyfikacyjnego. 

Jeżeli Jednostka Certyfikacyjna potwierdzi zgodność wdrożo-

nego systemu z wymaganiami ISO, Urząd Miasta i Gminy Cie-

szanów otrzyma Certyfikat. 

ISO 9001 to uznany w skali światowej model oparty o sa-

tysfakcję klienta, wynikającą z jego wymagań i potrzeb. Norma 

określająca standardy w tym systemie jest zbiorem logicznych 

zasad dobrego zarządzania, opartych na „zdrowym rozsądku” i 

doświadczeniem wielu organizacji. Określa procesy, ich plano-

wanie, wyznacza kompetencje pracowników zwracając uwagę 

na podnoszenie kwalifikacji. Wskazuje ponadto jak monitoro-

wać jakość zakupionych towarów i usług, konieczność badania 

zadowolenia swoich klientów oraz zapewnia monitorowanie 

osiągniętych wyników. 

System zarządzania jakością często kojarzy się z biurokra-

cją. Nic jednak bardziej mylnego. Główną korzyścią we-

wnętrzną wdrożenia ISO jest odejście od biurokracji do nowo-

czesnego zarządzania opartego na podnoszeniu jakości pracy w 

urzędzie i osobistym zaangażowaniu pracowników  w podno-

szenie jakości świadczonych usług. 

Spełnienie wymagań Normy ISO 9001-2008 na pewno bę-

dzie wymagało od osób zatrudnionych w urzędzie dodatkowe-

go nakładu pracy związanego z opisaniem procesów i proce-

dur. Mamy  jednak nadzieję, że włożony wysiłek wpłynie po-

zytywnie na jakość obsługi naszych klientów oraz wzrost za-

ufania mieszkańców do realizowanych przez nas usług.  

Barbara Broź 
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Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Cieszanów 

Zawody sportowo-pożarnicze w gminie Cieszanów  
W dniu 19 lipca 2009 r. o godz. 13 na terenie kom-

pleksu Przygranicznego Centrum Kultury i Sportu 

„Wędrowiec” w Cieszanowie-Nowym Siole zorganizowane 

zostały XXXI Gminne zawody sportowo-pożarnicze dla jed-

nostek OSP z terenu Gminy Cieszanów. Zawody przeprowa-

dzono w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza z prze-

szkodami 7 x 50 m dla grupy A, C i oldbojów oraz 400 m dla 

MDP a także ćwiczenie bojowe. Poszczególne konkurencje 

oceniała komisja powołana przez Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie mł. bryg. Mariu-

sza Cyrana. Sędzią głównym zawodów był st. kpt. Andrzej 

Garus. Podczas posiedzenia Zarządu Oddziału Miejsko-

Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczy-

pospolitej Polskiej w Cieszanowie ustalono, że każdą Ochotni-

czą Straż Pożarną reprezentować będzie jedna drużyna w po-

szczególnych grupach. Do rywalizacji stanęło 8 drużyn w gru-

pie A, 2 drużyny w grupie C, 1 drużyna  dziewcząt w grupie 

MDP, 4 drużyny chłopców w grupie MDP. Poza konkurencją 

wystartowała 1 drużyna oldbojów – powyżej 40. roku życia  i 

1 drużyna z grupy A. Łącznie 17 drużyn. W wyniku losowania 

drużyny startowały w następującej kolejności: 1. OSP w Dach-

nowie, 2. OSP w Niemstowie, 3. OSP w Nowym Siole, 4. OSP 

w Kowalówce-Żukowie, 5. OSP w Folwarkach, 6. OSP w No-

wym Lublińcu, 7. OSP w Cieszanowie, 8. OSP w Chotylubiu. 

Kolejność zajętych miejsc w poszczególnych grupach 

przedstawia się następująco: 

 

I. Grupa A  
 1. OSP w Niemstowie, 2. OSP w Cieszanowie, 3. 

OSP w Dachnowie, 4. OSP w Folwarkach, 5. OSP w Kowa-

lówce-Żukowie, 6. OSP w Nowym Lublińcu, 7. OSP w No-

wym Siole, 8. OSP w Chotylubiu 

II. Grupa C 

 1. OSP w Niemstowie, 2. OSP w Chotylubiu 

III. Oldboje 

 1. OSP w Niemstowie 

IV. MDP dziewczęta  

 1. OSP w Cieszanowie. 

V. MDP chłopcy  

 1. OSP w Nowym Siole, 2. OSP w Chotylubiu, 3. 

OSP w Cieszanowie, 4. OSP w Dachnowie. 

Zwycięskie drużyny w poszczególnych grupach star-

towały w składzie: 

Grupa A – OSP w Niemstowie: Kamil Sitarz, Krystian Za-

dworny, Krystian Mazurek, Dawid Sitarz, Mariusz Łosiniecki, 

Paweł Pokrywka, Arkadiusz Welcz, Krzysztof Małek, Rafał 

Sikora. 

Grupa C – OSP w Niemstowie: Aleksandra Kudyba, Anna 

Mazurek, Agata Gołębiowska, Natalia Mazurek, Monika Pi-

liszko, Joanna Welcz, Agnieszka Welcz, Krystian Zadworny. 

Oldboje – OSP w Niemstowie: Tadeusz Sitarz s. Jana, Józef 

Sitarz, Józef Pryma, Jan Duda, Edward Nowak, Edward Po-

krywka, Tadeusz Welcz, Tadeusz Sitarz s. Fr. 

MDP dziewcząt – OSP w Cieszanowie: Paulina Chodzińska, 

Ewelina Starzec, Anna Gajerska, Joanna Nieckarz, Erwina 

Kuszlik, Dominika Krzemińska, Jolanta Kawa, Aleksandra 

Łokczewska, Aleksandra Dragan, Daria Kuszlik. 

MDP chłopców – OSP w Nowym Siole: Paweł Zarębski, 

Patryk Młynarowicz, Paweł Szymański, Piotr Kędzior, Michał 

Dudziński, Kamil Kulczycki, Damian Kulczycki, Bartosz Kul-

czycki, Michał Gorzelnik. 

Drużyny, które zajęły pierwsze miejsca w grupach: 

MDP, A i C reprezentować będą Gminę Cieszanów podczas 

zawodów powiatowych. 

Od kilku lat sytuacja w czołówce nie zmienia się: 

Niemstów, Cieszanów, Chotylub. Do rywalizacji o punktowa-

ne miejsca w tym roku dołączyły drużyny OSP Dachnów i 

OSP Folwarki. W drużynie OSP z Chotylubia zawiódł sprzęt. 

Zwycięskim drużynom za zajęcie trzech pierwszych 

miejsc w każdej grupie wręczono puchary, dyplomy i nagrody 

pieniężne a pozostałym drużynom dyplomy. Wręczali je: Ko-

mendant Powiatowy PSP w Lubaczowie mł. bryg. Mariusz 

Cyran, Gospodarz Gminy Cieszanów Burmistrz dh Zdzisław 

Zadworny, Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów Janusz 

Mazurek, Prezes Zarządu O/M-G  ZOSP RP w Cieszanowie 

dh Edward Pokrywka, . 

Pogoda w tym roku sprzyjała startującym, mimo tego 

publiczność nie zawiodła. Zawody komentował Komendant M

-G dh Stanisław Janiszewski. 

Podczas zawodów do komisji nie wpłynął żaden pro-

test, nie odnotowano kontuzji lub wypadku startujących za-

wodników. Zawody zorganizowane były na dobrym poziomie. 

Opiekę medyczną zapewnił NZOZ R-36 z Lubaczo-

wa, nagłośnienie Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie. 

12 lipca 2009 r. na stadionie w Cieszanowie odbył się po raz drugi Turniej w Piłce Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 

Cieszanów. Jego organizatorami byli: Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów, LKS „Juvenia” Cieszanów, Centrum Kultury i 

Sportu w Cieszanowie. W zawodach wzięły udział drużyny oldbojów z Cieszanowa i Dachnowa oraz drużyny seniorów: LKS 

„Juvenia” Cieszanów, LKS „Ursus” Dachnów, LKS „Zalew” Stary Lubliniec. Sędziami turnieju byli: Zdzisław Mamczura, Zbi-

gniew Cozac, Mariusz Huba. 

W rywalizacji oldbojów lepsi okazali zawodnicy z Dachnowa, którzy dopiero po dogrywce pokonali drużynę z Cieszanowa 4:2 

(w regulaminowym czasie gry było 2:2). W grupie seniorów w pierwszym meczu „Zalew” Stary Lubliniec przegrał z „Ursusem” 

Dachnów 0:2. W drugim meczu „Juvenia” Cieszanów pokonała „Ursus” Dachnów 1:0. W ostatnim meczu w grupie seniorów 

piłkarze z Cieszanowa zwyciężyli zawodników ze Starego Lublińca 3:2. Pierwsze miejsce zajęła więc „Juvenia” Cieszanów, 

przed „Ursusem” Dachnów i „Zalewem” Stary Lubliniec. Wszystkie drużyny piłkarskie uczestniczące w turnieju otrzymały pa-

miątkowe puchary i dyplomy. Na zakończenie imprezy odbyła się zabawa taneczna.  

Tomasz Róg 

II Turniej w Piłce Nożnej o Puchar Burmistrza  


